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מדריך התקנת CivilCAD 10.2
מדריך התקנה זה נכתב בעקבות יציאת הגרסה החדשה של  – CivilCAD 10גרסת  .CivilCAD 10.2גם הם
הינך משתמש קודם של התוכנה ,והנך משדרג מ CivilCAD 10 -ל ,CivilCAD 10.2 -חשוב שתעקוב אחרי הצעדים
הרשומים להלן.
(מסמך זה נרשם בלשון זכר ומכוון לזכר ונקבה כאחד)
שדרוג לגרסה CivilCAD 10.2
(אם הנך מתקין תוכנה בפעם הראשונה ואין לך תוכנת  CiivlCAD 10על המחשב ,אנא דלג לשלב ג')
לעידכון הגרסה שברשותך עבור על השלבים הבאים:
•

יש לסגור את התכנה בטרם ביצוע השלבים הבאים

שים לב ,יש לקרוא היטב ולעבור בדיוק רב על ההנחיות לפי הסדר בדיוק .הדבר ימנע בעיות בהתקנה ויבטיח פעולה
תקינה של התוכנה.
שלב א' -שמירה על רישיון התכנה (רישיון מקומי בלבד)
בתהליך שדרוג הגרסה התקנת התכנה תדרוס את רישיון התכנה הקיים במחשב -על מנת להמנע ממצב זה יש לבצע
את הפעולות הבאות:
 .1יש להכנס ל This pc->\:c\program data\sivan design\CivilCAD10
 .2יש לעמוד על הקובץ  CivilCAD10.licולהעבירו ל Ctrl+c->desktop->Ctrl+v DESKTOP

*בשלב מאוחר יותר לאחר התקנת התכנה -נחזיר את קובץ הרישיון למיקום הנדרש (סעיף  28בהמשך)
שלב ב' -הסרת התקנת גרסה קיימת
 .3במידה וקיימת תוכנת  CivilCADקודמת במחשב יש להסירה יש ללחוץ על Add >-Control Panel >-Start
or remove programs
 .4יש להסיר את  CivilCADע"י לחיצה על הסרהUninstall >-
 .5יש למחוק את התיקייה  CivilCADשנמצאת בC:\Program Data\Sivan design\CivilCAD10 -
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 .6מחיקת אייקון משולחן העבודה -במידה ואייקון התכנה לא הוסר יש למחוק  Delete >-במידה ומופיע חלון יש
ללחוץ Continue

שלב ג' -התקנת CivilCAD10.2
 .7אנא הורד את קובץ ההתקנה של התוכנה מהקישורhttps://sivandesign.com/downloads/ :

יש ללחוץ על כפתור  Downloadשתחת הכותרת ( CivilCAD 10.2 Setupבצהוב)
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 .8על מנת להתחיל את ההתקנה יש ללחוץ פעמים על קובץ ההתקנה
Setup_CivilCAD_10.2.DDMMYYY.exe

 .9כאשר יפתח חלון של ’ ‘Install Shield wizardיש ללחוץ על Next
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Next ‘ וללחוץI accept the…’ ‘ יש לבחורLicense Agreement’  חלון.10

)Organization( ) ושם הארגוןUser Name( ‘ יש למלא את שם המשתמשCustomer Information’  בחלון.11
Next וללחוץ על
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 .12בחלון תיקיית היעד יש ללחוץ יש ללחוץ על ( Nextמומלץ שלא לשנות את תיקיית היעד להתקנה).

 .13החלון הבא מבצע התקנה של CivilCAD 10
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 .14בחלון ’ ,‘Setup Completion Wizardשים לב שמסומן  Vב ‘Launch setup completion wizard' -ולחץ
Next

הערה :כעת יפתח אשף ההתקנה .ניתן להגדיר את כל ההגדרות של האשף ישירות מתוך התוכנה לאחר שההתקנה
הושלמה ,וזאת בפרויקט  ,Prototypeב Options -השונים וב.Configuration -
 .15בחלון שפה ( ,)Languageבחר את השפה הרצויה ולחץ Next
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 .16בחלון סביבת שרטוט ’ ‘Drawing Environmentבחר את הגרסה שמותקנת על המחשב שלך של
 AutoCAD/BricsCAD/ZWCADולחץ Next

אנא וודא שהנך בוחר את הסביבה הנכונה (לדוג' AutoCAD 2017, AutoCAD 2020, ZWCAD 2019 -וכו' ).
 .17בחלון ’ ‘Working Methodבחר את ה global scale -הרצוי להצגה על גבי השרטוט ולחץ Next
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 .18בחר את ה mode -הרצוי ולחץ Next

 .19בחלון ’ ‘System of Unitsבחר את המידות איתן תרצה לעבור ולחץ Next
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 .20בחלון ’ ,‘Angles Unitsבחר את המידות הרצויות להצגת הזוויות ולחץ Next

 .21בחלון ’ ‘Distance between Cross Sectionsהגדר את המרחק הרצוי בין חתכים רוחביים ולחץ Next
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Next ' ולחץDrawing environment interface' ‘ בחר באפשרותVertical Alignment Mode’  בחלון.22

Next ‘ בחר את הפורמט הרצוי ולחץCross Sections Names Format’  בחלון.23
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standard Topography planes ' עבורStandard format'  בחר,‘Topography Plans Format’  בחלון.24
Next  ולחץSurvey Plans  עבורor 'Survey 1 / Survey 2' ( אוLots

Next  ולחץCivilCAD ‘ מלא את הפרטים שיופיעו בדוחותCaption’  בחלון.25
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 .26בחלון ’ , ‘BricsCAD IntelliCAD Installationבמידה ואתה משתמש ב AutoCAD-ו/או שיש לך כבר תוכנת
שרטוט מותקנת ,שים לב שהאפשרות ’ ‘Skip BricsCAD….מסומנת ולחץ Next

 .27ההתקנה הסתיימה ,יש ללחוץ Finish
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שלב ד' -החזרת קובץ הרישיון למקומו (רישיון מקומי בלבד)
(אם הנך מתקין תוכנה חדשה בפעם הראשונה ואין לך תוכנת  CiivlCAD 10על המחשב ,אנא דלג לשלב ה')
 .28את קובץ ה  CivilCAD 10.licיש להכניס לתיקייה לפי הנתיב הבא:
C:\Users\*USERNAME*\Documents\CivilCAD 10.2
יש ללחוץ על החלף קובץ בתיקיית היעד.

 .29כעת התוכנה הותקנה ומוכנה להפעלה.
יש להריץ את התכנה מאייקון שנוצר בדסקטופ
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שלב ה' – אקטיבציה של התוכנה (התקנה ראשונה)
(אם הייתה לך תוכנת  CivilCAD 10עם רישיון קובץ  licעל המחשב ,אנא התעלם משלב ה' .אחרת המשך כרשום
להלן)
 .30יש לסמן בחלון את אפשרות ”…“I want to activate

הערה :יתכן ובשלב זה תצטרך להמתין מספר שניות אנא וודא כי יש ברשותך חיבור אינטרנט תקין

 .31תתבקש להכניס  serial number +activation keyאנא הכנס את אלה שנשלחו אלייך 1ולחץ next

1

אם אין בידך  ,serial number + activation keyאנא פנה אלינו לsales@sivandesign.com -
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 .32יש ללחוץ Finish

 .33לאחר מכן תופיע חלונית שחורה >-יש ללחוץ Cancel

 .34בחלון שיפתח לאחר מכן יש ללחוץ OK

כעת התוכנה הותקנה ומוכנה להפעלה.
לפתיחת התכנה יש ללחוץ על האייקון בשולחן העבודה
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